
 

 

 
 

 س نظريورويژه د فرم طرح درس
 

 
 

 1 نعیمه اكبری تركستانی :مدرس خانوادگی نام و نام 6 پزشکی  نام دانشکده: 11 پرستاري در اختالالت مادر و نوزاد :كامل طور به واحد درسی عنوان

 2 كارشناسی ارشد  آخرین مدرک تحصیلی: 7 پرستاری رشته تحصیلی فراگیران: 12 2 تعداد واحد: 

 جلسه و یک جلسه میان ترم  16 تعداد جلسه:

 جلسه  17كال 
 كارشناسی  مقطع: 13

8 
 آموزش مامایی رشته تحصیلی:

3 

 4 مربی  مرتبه علمی: 9  98-99 نیمسال دوم نیمسال تحصیلی: 14 بهداشت مادران و نوزادان یک نیاز:عنوان درس پیش 

 5 مامایی گروه آموزشی: 10 45 فراگیران: دتعداحداكثر  15 98-99 نیمسال دوم تاریخ ارائه:

 

 

 هدف کلی جلسه شماره جلسه
 اهداف ويژه رفتاري
-شناختی، عاطفی، روان)براساس سه حيطه اهداف آموزشی: 
 حرکتی(

 تعيين رفتار ورودي
 نحوه ارزشيابی آن

 روش تدريس 
)عنوان و 
 چگونگی اجرا(

وسايل 
 آموزشی

 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

اهميت فعاليتها در  جلسه اول
کالس و حضور و 
غياب و مشارکت 
 فعال در بحث ها  

 
 

مروري بر آناتومی 
و فيزيولوژي و 
 بارداري 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:

آناتومی دستتتگاه تناستتلی زن را بر روي موهژ به  -1
           طتتتور کتتتامتتتل تتتتو تتتتتيتتت  دهتتتنتتتد                                  

بر طبق چک ليست تهيه شده از کتاب ليفر و    -2
ص بتواند در خصو  %90ويليامز با امتيازي بيش از 

يد                                                                                             برقراري ارتبتا  بتا بيمتار ايفتاي نمش نمتا
سيکل قاعدگی را به   -3   %100طور فيزيولوژي و 

صتتتتتتتحتتتتيتتتت  شتتتتتتتر  دهتتتتد                                                   
صول مراقبت از بيمار بر  -4 ساس منابع مذکور    ا ا

 به طور کامل شر  دهد                           
اصتتول اخالد در پزشتتکی بر استتاس کتاب    -5 

 بيماريهاي زنان نواک به طور کامل شر  دهد

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد
فعاليت دانشجو در  -

کالس و مشارکت در 
 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 
امتحان پايانی  به صورت سواهت 

جاي  –چهار گزينه اي  –تشريحی 
 خالی و صحي  و غلط   

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   
پرستاري و بهداشت مادران  

 :و نوزادان، تأليف
 وقابیذوالفماري، اسدي ن

 ويرايش چهارم به بعد
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

 بخش الف

 بخش ب

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 



تشخيص و  جلسه دوم 
مراقبتهاي استفراغ 
بدخيم بارداري  و 
 پره اکالمپسی 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
                                                               تعريف کند                                بطور کامل بارداري پر خطر را  -1

      -استفراغ بدخيم بارداري را در يک جمله تو ي  دهد 
2  

 استفراغ درمان و تشخيص – عوامل –علل   -3     
  دهد شر  دقيمه5 در را بارداري شديد
 انواع فشارخون دوران بارداري رانام ببرد    -4      
پره اکالمپسی واکالمپسی را با هم طبق کتاب   -5      

 مزممايسه کند  يابارداري و زايمان ويل
درجات مختلف پره اکالمپسی وعالئم مربوطه   -6

 تشخيص دهد  کيس مطر  شده درکالس  رادر

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
ز دروس پيش نيا
 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد
فعاليت دانشجو در  -

کالس و مشارکت در 
 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 
امتحان پايانی  به صورت سواهت 

جاي  –چهار گزينه اي  –تشريحی 
 لط   خالی و صحي  و غ

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  نوقابیاسدي 
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 و درمان بهداشت 

تشخيص و  جلسه سوم 
پره مراقبتهاي 

اکالمپسی  و 

   سمط 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:

کامل  علل وعوامل خطرفشارخون حاملگی را         1
 بيان کند  

پاتوفيزيولوژي فشارخون حاملگی رادر يک            2
 جمله شر  دهد  

خون حاملگی راههاي کنترل وپيشگيري ازفشار          3
س طبق بارداري وزايمان دقيمه درکال5رادر 

 ويليامز بيان کند  

راههاي درمان ومراقبتهاي پرستاري فشارخون            4
صحي  طبق بارداري وزايمان  %90حاملگی را 

 مز شر                دهد  ويليا
 دقيمه شر  دهد  5انواع سمط را در  5

 دهد   علل سمط ها راتو ي           6

راههاي درمان ومراقبتهاي پرستاري سمط ها            7
 دقيمه تو ي  دهد  10را در 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 

سواهتی از و 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

،رژکتورويدئوپ
لب تاپ، وايت 

   بورد
فعاليت دانشجو در  -

کالس و مشارکت در 
 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحي  و غلط 
   

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
اري و درسنامه پرست -

ادران و نوزادان، بهداشت م
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  نوقابیاسدي 
 به بعد

و  بيماريهاي زنان نواک -
پروتوکل هاي وزارت  

 بهداشت و درمان 
 

 
 
 

 جلسه چهارم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تشخيص و 
مراقبتهاي  مول و 
 حاملگی خارج رحم 

 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
   را بطور کامل شر  دهد مول هيداتی فرم           1

 شر  دهد  سطر 4درعالئم مول راو  علت           2

 بيان کند کامل  راههاي تشخيص مول را            3

آموزشهاي پرستاري وپيگيريهاي هزم درمول             4
 راشر  دهد  

تو ي  طبق رفرنس  ملگی خارج ازرحم رااح           5
 دهد

خطا %5با  عالئم حاملگی خارج ازرحم راو  علل           6
 بيان کند  

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
ت در کالس و مشارک
 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

نوزادان، بهداشت مادران و 
-2008ليفر   
اشت مادران پرستاري و بهد 

نوزادان، تأليفو  : 

 ذوالفماري، اسدي نوقابی
 ويرايش چهارم به بعد

 



شر  کامل  تشخيص حاملگی خارج ازرحم را            7 
 دهد  

راههاي درمان طبی وجراحی خارج ازرحم            8
 راشر  دهد 

بطور  ج رحم رامراقبتهاي پرستاري حاملگی خار         9
 شر  دهد کامل 

                     ■حيطه :   شناختی 

جاي  –گزينه اي 
خالی و صحي  و غلط 

   

و  بيماريهاي زنان نواک -
پروتوکل هاي وزارت  

 بهداشت و درمان 
 

تشخيص ،درمان و  جلسه پنجم 
مراقبتهاي  
بيماريهاي قلبی 
،تنفسی، عفونی در 

 بارداري 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
و عرود در بارداري را تعريف و هاي قلب بيماري   1

 تمسيم بندي کند  
جمله  7مراقبتهاي پرستاي در بيماريهاي قلبی را در   2

 بيان کند     
ديابت در بارداري و اثر آن برمادر و جنين را به طور   3

 کامل شر  دهد     
بيماريهاي تنفسی  را در بارداري و درمان در بارداري   4

   را تو ي  دهد 
آنمی در بارداري و انواع آن ، علل، پيشگيري و درمان   5

دقيمه شر  دهد    10را هر کدام در    
بيمارهاي عفونی ، تاثير در بارداري ، درمان ، مراقبت   6

صحي  طبق بارداري وزايمان  %90پرستاري مادر و جنين را 
 ويليامز شر  دهد

                     ■حيطه :   شناختی 

تی در سواهپرسش 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 جلسه اين

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
سواهت صورت 
چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحي  و غلط 
   

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

ادامه تشخيص  جلسه ششم
،درمان و مراقبتهاي  
عفونی  و جراحی 

 در بارداري

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
بطور کامل ايدز ، هرپس ، هپاتيت  را در بارداري   1

 تعريف کند  
جمله  5عفونی را در مراقبتهاي پرستاي در بيماريهاي   2

   بيان کند   
بيماريهاي مماربتی در بارداري و اثر آن برمادر و جنين    3

 را به طور کامل شر  دهد     
بيماريهاي سيستم کليوي  را در بارداري و درمان در   4

 تو ي  دهد  در يک پاراگراف بارداري را 
داري رادر کيس معرفی شده در شکم حاد در بار    5 

به ترتيب  س تشخيص داده و اقدامات هزم راکال
 نام ببرد 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

در دانشجو فعاليت  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحي  و غلط 
   

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ر ليف  

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 



 جلسه هفتم 
 

تشخيص ،درمان و 
 مراقبتها

در چندقلويی و 
اختالهت مايع 
 آمنيوتيک

 اند:دانشجو در پايان کالس بايد بتو
تعريف کند    بطور کاملحاملگی هاي چند قلويی را    1  
شر  دهد   کامل  انواع و اتيولوژي آن را    2  
عوارض و اقدامات هزم در حاملگی هاي چند قلويی    3

دربارداري و زايمان را% صحي  طبق بارداري 
شر  دهد  وزايمان ويليامز  

  5را در اختالهت جفت مامبرانها و مايع آمنيون     4
 جمله بيان کند     

پلی و اليگو هيدر آمنيوس  و اثر  اثر آن برمادر و جنين را    6
   به طور کامل در حضور دانشجويان شر  دهد  

                     ■حيطه :   شناختی  

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 ،پرسش وپاسخ 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

   طخالی و صحي  و غل

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

ويليامز اري و زايمان اردب -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

و  بيماريهاي زنان نواک -
پروتوکل هاي وزارت  

 بهداشت و درمان 

 جلسه هشتم 
 
 

ن و تشخيص ،درما
مراقبتهاي 
 ديستوشی در
 زايمان

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
تعريف کند   بطور کاملزايمان هاي آسيب پذير  را    1  
شر  دهد  خطا 5با % دهيل ديستوشی  را    2  
عوارض و اقدامات هزم در اختالل عملکردفاز فعال   3

 زايمان را  به طور کامل شر  دهد 
جنينی و زايمان سريع   را دقيق نشاءديستوشی با م   4

   بيان کند  
کنترل زايمان و اقدامات پرستاري  در زايمانهاي   5  

آسيب پذير رابه ترتيب اولويت و به طور کامل 
   شر  دهد  

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

  خالی و صحي  و غلط 

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

تشخيص ،درمان و  لسه نهمج
   زايمانمراقبتهاي 

 زود رس و ديررس

 در پايان درس انتظار می رود دانشجو قادر باشد:

بطور زايمان هاي زود رس و زايمان طوهنی شده را    1
تعريف کند   کامل   

راههاي تشخيصی زايمان هاي زود رس را نام ببرد      2
سطر 3در   
پرستاري زايمان هاي زود  درمان، پيشگيري ، مراقبت   3

 رس  را  به طور کامل شر  دهد 
الماء و تمويت زايمان و کنتر انديکاسيونها و مراقبت    4

دقيق بيان کند      15پرستاري  راطبق منابع در  
خارجی ، زايمان با فورسپس  و اپيزياتومی ، چرخش    5

زايمان با وکيوم و اقدامات پرستاري  در هر کدام را 
ر کامل شر  دهد    به طو  

سزارين ، انواع آن ، عوارض ، کنتر انديکاسيون ، آماده    6
 دقيمه شر  دهد  15کردن بيمار و اقدامات پرستاري  را در 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحي  و غلط 
   

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

زايمان ويليامز ارداري و ب -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   
پرستاري و بهداشت مادران  

 :و نوزادان، تأليف
 ذوالفماري، اسدي نوقابی
 ويرايش چهارم به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

 



ن و تشخيص ،درما جلسه دهم 
مراقبتهادر زجر 
جنينی و نوزادان 
 آسيب پذير 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند :
زجر جنينی  را  تعريف کند     1  
راههاي تشخيصی واقدامات پرستاري زجر جنينی  را    2

 نام ببرد  
 
مرگ داخل رحمی ، پيشگيري ،عوارض و  مراقبت   3

 پرستاري  آن را  به طور کامل شر  دهد 
 15نوزادان آسيب پذير و مراقبت پرستاري آنان  را در   4

کامال صحي  بيان کند     ه دقيم  
اد نارس و نوزادان پست مراقبت در انکوباتور ،تغذيه نوز  5

ترم و اقدامات پرستاري  در هر کدام را به طور 
 کامل شر  دهد    

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
درس جديد   مورد

و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

   طخالی و صحي  و غل

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

و  ن نواکبيماريهاي زنا -
پروتوکل هاي وزارت  

 بهداشت و درمان 
 

 و ،درمان صيتشخ جلسه يازدهم 
 يمراقبتها

 يهايماريب
 نوزادان کيتيهمول

 امتحان ميان ترم   و

 : بتواند ديبا کالس انيپا در دانشجو

 فيتعر  سطر دو در را  نوزادان در کيتيهمول يهايماريب .1

 . کند

 کيولوژيزيف رقاني يتارپرس واقدامات یصيتشخ يراهها  .2
 تيريمد یدرست به را یفرع سيک ببردو نام را  کيپاتولوژ

 .کند

 ريوتداب ،عوارض،عالئم يريشگيپ ،  کتروس،يا کرن  .3

 .دهد شر  کامل طور به  را آن  يپرستار مراقبت  و یدرمان

 مراقبت و ینيجن تروبالستوزي،ار خون ضي،تعو یفوتوتراپ  .4

 . کند انيب قيدق 15در را  آنان يپرستار
      ■ شناختی:    حيطه

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
نياز دروس پيش 
 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 ليف محولهانجام تکا -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

   خالی و صحي  و غلط

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   
پرستاري و بهداشت مادران  

ليفو نوزادان، تأ : 

 ذوالفماري، اسدي نوقابی
 ويرايش چهارم به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

تشخيص ،درمان و  جلسه دوازدهم 
مراقبتهاي 

آسفيکسی و احيائ 
 نوزاد

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند :

دقيمه تعريف کند   2را در آسفيکسی در نوزادان   1  
احياء در نوزادان ،مراحل واصول کلی  را نام ببرد     2  
ماساژ قلبی و استفاده از داروها در احياء  و  مراقبت    3

 پرستاري  آن را  به طور کامل شر  دهد 
عکس العمل خانواده در مورد فرزند ناهنجار ومرده را    4
دقيق بيان کند      15در  
نابع مذکور سوگواري را به طور کامل طبق م مراحل  5

 شر  دهد    

                     ■حيطه :   شناختی 
 
 
 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
در کالس و مشارکت 
 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

   خالی و صحي  و غلط

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

نوزادان، بهداشت مادران و 
-2008ليفر   

مادران و  پرستاري و بهداشت
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 



تشخيص ، درمان و  جلسه سيزدهم 
مراقبتها 

درخونريزي و 
آسيبهاي زايمانی به 

 نوزاد

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند : 
تعريف کند  در يک جمله  ين زايمان را خونريزيهاي ح  1
  
عالئم ، تشخيص و اقدات پرستاري هماتوم ،وارونه    2

 خطا%5با شدن رحم ، آمبولی مايع آمنيوتيک را
 شر  دهد  

عالئم ، تشخيص و  مراقبت پرستاري    ايعات    3
کرانيال ،خونريزي داخل جمجمه آسيب به نخاع و 

ر  دهد ستون مهره هارا  به طور کامل ش  
هايپوکسی  و در رفتگی مادر زادي لگن )تشخيص    4

دقيق بيان کند     15،علل،عالئم، درمان ( را در  

      ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
د  درس جديد مور

و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

پرژکتور،ويدئو
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

   خالی و صحي  و غلط

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
تاري و درسنامه پرس -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  نوقابیاسدي 
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

تشخيص ، درمان و  جلسه چهاردهم
مراقبتها در عوارض 
 مادري زايمان

 در پايان کالس بايد بتواند :دانشجو 
تعريف کند  بطورکاملعفونت بعد از  زايمان را   1  
عالئم ، تشخيص و اقدات پرستاري و ريسک     2

شر  خطا %5بافاکتورهاي اندومتريت،سالپنژيت را 
 دهد  
عالئم ، تشخيص و  مراقبت پرستاري   در عفونت    3

يسه اپيزياتومی، ماستيت آبسه پستان را  باهم مما
 کند 
آمبولی ريه ،ترومبوفلبيت رانی و لگنی )تشخيص    4

دقيق طبق مطالب  15در ،علل،عالئم، درمان ( را
 گفته شده درکالس بيان کند    

تشخيص ،علل،عالئم، درمان و مراقبت پرستاري در     5
عفونت دستگاه ادراري را در به طور کامل شر  

 دهد 
يزي پس از زايمان را علل و مراقبت پرستاري در خونر   6

 به طور دقيق و مرحله به مرحله شر  دهد  
دقيمه  5در پارگی دستگاه ژنيتال را در مراقبت پرستاري    7

 تو ي  دهد  

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد
فعاليت دانشجو در  -

کالس و مشارکت در 
 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحي  و غلط 
   

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  
 بهداشت و درمان 

 

تشخيص ، درمان و  دهمجلسه پانز
 مراقبتها در
 دوران عوارض

 نفاس

 :باشد قادر دانشجو رود می انتظار درس پايان در

  دکن تعريفبطور کامل  را نفاسی موربيدته .1

 بطور کامل را رحم عفونت ساز زمينه عوامل .2

  دهد شر 

طبق را رحم عفونت بالينی سير و پاتولوژي .3
  دهد شر  رفرنس

بطور کامل را رحم نتعفو درمان و اداره نحوه .4
   نمايد بيان

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 سخ،پرسش وپا 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

  %5 
 
 
%10 
 
 
 
%85 

زايمان ويليامز بارداري و  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

بهداشت مادران و نوزادان، 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف



 زايمان از بعد ي عفونتها از پيشگيري راههاي .5

 - دهد تو ي در سه سطر  را

 بيانبطور کامل   را لگن عفونت عوارض انواع .6

 - نمايد

 عفونت و زايمان از بعد عوارض بالينی عالئم .7

 - .دهد شر خطا  %3با   را لگن هاي

 کاملطور راب سرويکس و واژن پرينه، عفونت .8

 شر  دهد  

با   را ها آن درمان و بالينی سير ، پاتولوژي .9
  دهد تو ي خطا 5%

در را آن بالينی عالئم و توکسی شوک سندرم .10
  نمايد ذکر سه سطر 

                     ■حيطه :   شناختی 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحي  و غلط 
   

 
 

    

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

و  بيماريهاي زنان نواک -
پروتوکل هاي وزارت  

 بهداشت و درمان 
 

، درمان و تشخيص  جلسه شانزدهم
مراقبتها در 

 ناباروري و عميمی

 :باشد قادر دانشجو رود می انتظار درس پايان در
اباروري و عميمی را  تعريف کند    1  
علل و ارزيابی بيماران نابارور را کامل شر  دهد      2  
علل ناباروري در مردان  را  نام ببرد    3  
علل ناباروري در زنان  را  نام ببرد    4  
الماء تخمک گذاري و باروري مصنوعی  را در به طور   5

کامل شر  دهد  مداخالت  پرستاري در ناباروري 
 را به طور دقيق شر  دهد 

ت  پرستاري در ناباروري را به طور دقيق شر  مداخال 6
 دهد 

 

                      ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواهتی در 
مورد  درس جديد 
و سواهتی از 

س پيش نياز درو
 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 از استفاده

 موادکمک
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،
لب تاپ، وايت 

   بورد

فعاليت دانشجو در  -
کالس و مشارکت در 

 بحث ها 

  

 انجام تکاليف محوله -

 

 حضور و غياب -

 

امتحان پايانی  به  -
صورت سواهت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

   صحي  و غلط خالی و
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%10 
 
 
 
%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201   
درسنامه پرستاري و  -

نوزادان، بهداشت مادران و 
-2008ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفماري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم  اسدي نوقابی
 به بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

  پروتوکل هاي وزارت
 بهداشت و درمان 

 شود.نگارش شده و سپس به چند هدف ویژه رفتاری تقسیم میدهنده هدف اصلی آن جلسه تدریس خواهد بود كه اصوالً یک هدف كلی هدف كلی در واقع نشان •
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